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O papel da internet na globalização 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 11 

 

Relevância para a aprendizagem 

A revolução nas telecomunicações transformou o mundo. A internet está presente no 

cotidiano das pessoas e nas grandes transações financeiras. Pode-se dizer que ela provocou mudanças 

nos conceitos de tempo e espaço. 

O avanço no setor de telecomunicações impulsionou o processo de globalização e tornou-se 

um elemento fundamental para a compreensão desse fenômeno. Na última década, a internet tem 

ganhado ainda mais projeção em comparação a outros meios de comunicação populares, como a 

televisão, o rádio e as mídias impressas. 

É importante que os alunos compreendam o papel das telecomunicações na globalização, 

para que, assim, possam refletir, de forma crítica, sobre como os instrumentos digitais possibilitaram 

novas relações e transformaram aquelas já existentes. Os alunos poderão também relacionar seu 

modo de vida aos processos econômico, social e cultural digitais globais. Tudo isso é essencial para o 

entendimento do mundo contemporâneo e de suas particularidades, sob a perspectiva da Terceira 

Revolução Industrial. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Relacionar a internet com a globalização. 

• Analisar criticamente o papel do Norte geoeconômico como desenvolvedor e polarizador 
das telecomunicações. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Integração mundial e suas 
interpretações: globalização  
e mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial 
(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: 
globalização e mundialização. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A internet no mundo globalizado 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno e cópias das letras das canções “Pela internet”  

e “Pela internet 2”, de Gilberto Gil  

Atividade 1 

Converse com os alunos sobre os impactos da internet na vida deles, sensibilizando-os quanto 

à importância desse meio de comunicação. Para tanto, organize-os em semicírculo e pergunte se 

utilizam a internet todos os dias. Peça também que listem os motivos desse uso. É provável que eles 

digam que usam a rede para se comunicar com outras pessoas, para entretenimento, para buscar 

informações, etc. Anote na lousa as palavras-chave mencionadas pelos estudantes, como comunicação, 

informação, localização e entretenimento. 

Em seguida, peça aos alunos que imaginem como seria a vida sem internet. Pergunte, então, 

se já conversaram com alguém mais velho para saber se, antes da internet, a vida era muito 

diferente. A partir das respostas dos estudantes, explique-lhes que o desenvolvimento da internet 

faz parte da Terceira Revolução Industrial, conhecida também como revolução técnico-científico-

informacional, que teve início na década de 1980 e está diretamente relacionada ao processo de 

globalização, tanto como causa quanto como consequência. 

Atividade 2 

Providencie previamente cópias das letras das canções “Pela internet” e “Pela internet 2”, de 

Gilberto Gil, para incentivar os alunos a refletir sobre o desenvolvimento da internet nas últimas 

décadas e sobre as mudanças no uso desse meio de comunicação ao longo do tempo. 

Antes de iniciar a atividade, comente brevemente a história dessas canções. Explique aos 

alunos que a canção “Pela internet” foi lançada em 1996 na primeira transmissão on-line, em tempo 

real, de uma música no Brasil. Esclareça também que essa canção foi inspirada, em parte, no samba 

intitulado “Pelo telefone”, composto por Donga. Essa gravação ocorreu em 1917, ou seja, cerca de 80 

anos antes do lançamento da canção de Gilberto Gil. Se possível, apresente à turma pelo menos um 

trecho da letra de “Pelo telefone”. Por fim, explique-lhes que a canção “Pela internet 2”, lançada no 

início de 2018, é uma versão mais crítica que a de 1996. 

Então, distribua aos alunos cópias das letras das canções e peça que listem, separadamente, 

os elementos relacionados à internet que estão presentes nas letras da primeira e da segunda 

versões. Espera-se que eles destaquem, na primeira letra, termos como homepage, gigabytes e rede. 

Já a segunda versão apresenta nomes de sites comerciais e de redes sociais conhecidos. Para avançar 

na análise, faça algumas perguntas, como: “Qual das canções traz termos mais conhecidos por 
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vocês?” e “Que mudanças no ambiente da internet é possível perceber por meio dessas letras?”. A 

intenção é que eles notem que, na letra de 1996, a internet já era mostrada como um instrumento 

de conexão cultural mundial; por sua vez, a letra mais recente destaca o comércio virtual, as redes 

sociais e aplicativos de serviço e entretenimento diversos. Solicite ainda que estabeleçam uma 

relação entre a internet e a globalização, tanto no que se refere aos aspectos culturais quanto no 

que diz respeito aos aspectos econômicos. 

Como atividade final, peça aos alunos que, em uma folha à parte, elaborem um pequeno texto 

sobre o uso da internet em seu cotidiano, mencionando os principais sites, aplicativos e programas que 

utilizam. Além disso, o texto deverá conter uma reflexão sobre como o uso que eles fazem da internet 

está associado à globalização. Recolha as produções no final da aula para avaliação. 

 

Aula 2 – Um mundo integrado e desigual 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo para as atividade coletivas e em grupos para a análise do mapa. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e cópias do mapa sobre o acesso à internet. 

Atividade 1 

Inicialmente, peça aos alunos que compartilhem com os colegas os textos produzidos no final 

da aula anterior. Faça um levantamento dos principais sites, aplicativos e programas usados pela 

turma no cotidiano e anote as informações na lousa. Em seguida, converse com os estudantes sobre 

as atividades que mais realizam na internet, a fim de verificar se esse uso está mais ligado a redes 

sociais, jogos, pesquisas, etc. Faça-os perceber como o uso da internet está relacionado à globalização. 

Para tanto, estimule-os a mencionar a origem dos sites, aplicativos e programas mais acessados, 

perguntando-lhes se foram desenvolvidos no Brasil ou em outros países. Se possível, realize uma 

pesquisa prévia sobre a origem das corporações que controlam as redes sociais e outros recursos 

utilizados pelos alunos e lhes repasse essas informações. A intenção é que eles percebam que esse 

controle é feito especialmente por empresas localizadas no Norte geoeconômico, sobretudo nos 

Estados Unidos e em alguns países da Europa. 

Atividade 2 

Providencie previamente cópias do mapa “Acesso à internet 2014”, elaborado pelo IBGE 

(disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_acesso_internet.pdf>. Acesso 

em: 19 nov. 2018). Organize a turma em grupos de até cinco alunos e distribua as cópias, para que 

reflitam sobre o uso da internet como meio de comunicação ao redor do mundo. 

Em seguida, dialogue com os grupos a respeito do conteúdo do mapa. Espera-se que eles 

tenham verificado que o acesso à internet é desigual no mundo: os países desenvolvidos apresentam 

as maiores taxas de acesso, enquanto os países em desenvolvimento, especialmente na África e 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_acesso_internet.pdf
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em algumas regiões da Ásia, exibem os percentuais mais baixos. No entanto, esclareça para os 

alunos que esse cenário vem mudando. De acordo com dados da União Internacional das 

Telecomunicações (UIT), o número de usuários de internet em todo o mundo passou de 1,9 bilhão 

para 3,3 bilhões entre 2010 e 2016. 

Para finalizar a aula, proponha à turma que argumente sobre a seguinte questão: “A 

evolução da internet no mundo está relacionada às características positivas ou negativas do processo 

de globalização?”. Leve os alunos a compreender que a popularização da internet pode auxiliar 

no acesso e na veiculação dos dados, contribuindo para o desenvolvimento da educação e da 

economia dos países. Porém, enquanto o acesso a esse recurso for desigual, as dissonâncias no 

mundo poderão ser agravadas, tendo em vista a concentração espacial das informações. 

Ressalte também que a uniformização dos modos de acesso e busca de informações na 

internet, representada pela pouca diversidade no uso da rede, acaba promovendo uma polarização 

das formas de pensar e utilizar os dados. A concentração do fluxo de informações nas mãos de 

empresas localizadas no Norte geoeconômico, isto é, nos países desenvolvidos, pode significar um 

controle do modo como elas são compartilhadas ao redor do mundo. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

O aprendizado dos alunos pode ser acompanhado a todo momento; portanto, atente para a 

participação de cada um durante as aulas. As intervenções feitas por eles possibilitam verificar se estão 

conseguindo avançar nos debates e refletir sobre as problematizações levantadas em sala de aula. 

Na primeira aula, a análise das músicas e a produção do texto permitem avaliar se os alunos 

compreenderam o papel da internet na globalização e como esse recurso tem se transformado e se 

expandido pelo mundo ao longo do tempo. É importante verificar também se eles foram capazes de 

refletir sobre como utilizam a internet no cotidiano.  

Na segunda aula, é possível verificar se, ao analisarem o mapa, os alunos entenderam como 

ocorre a distribuição do acesso à internet ao redor do mundo, além de compreendê-la como um dos 

principais instrumentos da globalização. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia o fragmento a seguir. 

Mais de um terço (39%) dos domicílios brasileiros ainda não tem nenhuma 

forma de acesso à internet. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2017, […] são cerca 

de 27 milhões de residências desconectadas, enquanto outras 42,1 milhões acessam 

a rede via banda larga ou dispositivos móveis. 

O índice de residências sem acesso é ainda maior nas classes D e E: 70%. Na 

classe A, 99% dos domicílios têm alguma forma de acesso, na classe B, 93% e , na 

classe C, 69%. 

MELLO, Daniel. Mais de um terço dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet. Agência Brasil, 24 jul. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/ 

mais-de-um-terco-dos-domicilios-brasileiros-nao-tem-acesso-internet>. Acesso em: 19 nov. 2018. 

a) Relacione o conteúdo dessa notícia ao mapa sobre a distribuição do acesso à internet no mundo. 

b) Em sua opinião, essa notícia indica que, no Brasil, o acesso a determinadas facilidades do 

mundo globalizado, como a internet, tem relação com as classes sociais? Explique sua resposta. 

2. A internet auxilia na popularização da cultura de países desenvolvidos em detrimento daquela de 
países em desenvolvimento. Você concorda com essa afirmação? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) Espera-se que os alunos percebam que o Brasil se situa em uma faixa média com relação  

ao acesso à internet. O país não apresenta o mesmo nível de acesso à rede dos países 

desenvolvidos (mais de 80% da população), mas também não está no nível dos países menos 

desenvolvidos. 

b) Espera-se que os alunos identifiquem que, no Brasil, quase todas as pessoas das classes A e B 

têm acesso à internet, e as classes mais pobres apresentam dificuldades de acesso à rede. 

Visto que a internet é um instrumento central na globalização, verifica-se uma intensa 

desigualdade no país no que se refere ao acesso às facilidades do mundo globalizado. 

2. É esperado que os alunos considerem, por exemplo, a desigualdade de acesso à internet no 
mundo e a hegemonia de sites e redes sociais criados em países desenvolvidos. 


